
 

ــم ةة( قسم:  اــة محكمـةعلميــ)مجل ـارفــعــ  MÂAREF (Revue académique) partie : Sciences Economiquesلعلـوم االقتصـادـي
 :°018EME Année - N (juin 2013)  (3102جوان  ) 14: ــ  العدد   الثامنةالسنة 

 الذكاء االقتصادي الصيين يف احلصول على التكنولوجيات العالية
 

   الوهدب سيواين عبد

 امللخص :

د والعشرين بروز الصـني  لقد شهدت هناية القرن العشرين وبداية القرن الواح
، أدت إىل إعادة ترتي  العالقات اجليو ـ اقتصادية يف العا . إن   كقوة اقتصادية هائلة

أسرار هذا النجاح الصيين املتميز تعود فيما تعود ـ باإلضافة إىل شسـاعة رقعتـها    
ـ   إىل عقلية الرجل الصيين وبصفة عامة عقلية كل اجلغرافية وغناها الطبيعي والبشري 

،  ، الصرامة ، وتتصف كذلك باالنضباط اجملتمعات الكنفوشيوسية اليت تقدس العمل
الوطنية االقتصادية ونكران الذات. هذه العوامل قد مسحت هلا بتحقيق قفزة نوعية يف 

 خمتلف اجملاالت ويف وقت قياسي. 
لقد متكنت الصني من احلصول على التكنولوجيات العالية احملتكرة مـن طـرف   

الصناعية مع تكييفها مع خصوصياهتا الوطنية. إن التجربة الصينية للذكاء االقتصادي  الدول
تعد حبق أمنوذجا جديرا بأن يقتدى به من طرف الدول السائرة يف طريق النموـ ومـن  

 ـ واليت تسعى لتدارك التأخر يف اجملال التكنولوجي. بينها اجلزائر
،  لتجربة عن طريق حتليل مقوماهتامن هذه ا االقترابسنحاول  هذه يف دراستنا

الفاعلني فيها مع عرض بعض التقنيات العملية  للحصول على  واألطراف و األطراف
 التكنولوجيات العالية اليت ترغ  فيها.

Abstract : 

The emergence of China as economic power and it’s pivotal role in the 

international economy are not the matter of chance. That is due, as well as, to it’s 

territory immensity, it’s natural and human resources but essentially to the nature of 

Chinese mentality, and generally to the mentality of Confucian societies which make the 

work as sacred, characterized also by the seriousness, economic patriotism and devotion 

to the country. This mentality allowed China to go forward qualitatively in every field in 
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record time. So it succeeded to acquire high technologies, which was monopolized by 

industrialized countries, and to adapt theses technologies to it’s own specificities. 

In this study, we will try to bring together the Chinese model of economic 

intelligency in acquiring the high technologies. This model is worthy of inspiration and 

estimation, by analyzing it’s foundations and it’s actors. 

Finally we will bring out some used operating techniques. 

أمام االحتكار التكنولوجي الذي متارسه الدول املتقدمة يف مواجهة  اإلشكدلية :
، تظهـر التجربـة الصـينية للـذكاء      الدول النامية لفرض التبعية التكنولوجية عليها

اجح يف فك أغالل هـذا االحتكـار وااللتحـاق بالركـ      االقتصادي كنموذج ن
التكنولوجي بل وحىت حتقيق الريادة يف بعض اجملاالت. إن هذا النموذج ـ  جدير حبق  
ـ بالدراسة والتمحيص الستخالص ما من شأنه أن يساها يف التطور التكنولـوجي  

 للجزائر وحتقيق النهضة االقتصادية املرجوة. 
ت منظومة الذكاء االقتصادي الصينية وكيف ميكن للجزائر فيا ترى ما هي مكنونا

أن تستفيد من هذه التجربة لبناء منظومة مصقولة للذكاء االقتصادي حتقـق األهـداف   
 املنتظرة منها مع مراعاة اخلصوصيات السوسيوثقافية للمجتمع اجلزائري ؟.  

ـات    الكلمدت املفصدحية : العاليـةـ  الطرائـق     الذكاء االقتصاديـ  الصنيـ  التكنولوجي
 العملياتية.

Intelligence économique , Chine , Hautes technologies , Modes opératoires 

Economic intelligency , China , High technologies, Operational methods. 
 مقدمة :

إن بروز الصني كقوة اقتصادية عظمى سامهت يف كسر األحاديـة القطبيـة   
ية وإعادة رسا اخلارطة االقتصادية العاملية وكذا تطلعها للريادة االقتصادية يف االقتصاد
، وإمنا يعود باإلضافة إىل شساعة رقعتها اجلغرافية وغناها  ليس وليد الصدفة 3131 آفاق

، إىل طبيعة الثقافة الصـينية وعلـى العمـوم ثقافـة اجملتمعـات       الطبيعي والبشري
سعيها للتقدم التكنولوجي وحمافظتها على ثقافتها الوطنية  الكنفوشيوسية اليت جتمع بني

،  ، االنضـباط  ، فالرجل الصيين الذي يتميز بتقديسه للعمـل  اليت تشكل مرجعيتها
، الوطنية االقتصادية العالية. فإنه كذلك يعمل ضمن نسـق   ، نكران الذات الصرامة

ه الـروابط االجتماعيـة   ، هـذ  (1)(Guanxi)متني من الروابط االجتماعية اليت تسمى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   : طال  في هذا الصدد (1)
MILLIOT (N), L’intelligence économique dans un pays à contexte culturel fort : Cas de la 

République Populaire de Chine, Market Management, Volume 2, Mars 2006, P 77. 
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باإلضافة إىل اللغة الصينية اليت تتميز بالتعقيد نوعا ما وحمدودية انتشارها شكلت صمام 
، فبهذا تكون منظمة  أمان أمام أي تسرب للمعلومات أو حىت حماولة فها اللغز الصيين

ا ، كما أن م الذكاء االقتصادي الصيين كمضخة معلومات يف اجتاه واحد )وو الصني(
مييز الصني إىل جان  مقدرهتا على انتزاع أسرار التكنولوجيات من الدول املتقدمة هو 

، فالصني متيقنة بأن  كذلك مقدرهتا على تطويرها وتكييفها وإصباغها بصبغتها اخلاصة
، فهي  أكذوبة التحويل التكنولوجي اليت يتغىن هبا الغرب ما هي إال ضرب من الوها

، لذا عملت على إقامة منظومة مصـقولة   كتس  وال تعطىترى بأن التكنولوجية ت
 للذكاء االقتصادي تتميز بوحدة اإلحياء من حيث التنظري وحرية املبادرة يف التطبيق.

نا هذا سوف واول أن نقترب من هذه املنظومـة يف اكتسـاب   حبثوون يف 
وميكن إدماجه ، وذلك بغية استخالص ما قد يكون إجيابيا فيها  التكنولوجيات العالية
، ومن هذا املنطلق فإننا سوف نتطـرق إىل مقومـات الـذكاء     يف املنظومة اجلزائرية

، حماولني  االقتصادي الصيين والفاعلني فيه باإلضافة إىل إظهار بعض الطرق العملية له
 بذلك إخراج هذه الدراسة من الكالسيكيات النظرية يف املعاجلة.

 ي الايين :مقومدت الذكدء االقصادي ـ أوال
سوف واول أن نعرض تصميا اإلستراتيجية الصينية يف البحث عن حتصـيل  

، عن طريق عرض خمتلف التوجيهات والربامج املوضوعة هلذا  العلوم والتكنولوجيات
 الغرض.
  الصوجيهدت العدمة املصعلقة بدلعلوم والصكنولوجيدت :ـ  0

حتصيل التكنولوجيات العالية إن ممارسة الذكاء االقتصادي يف الصني السيما يف 
تعتمد على التوجيهات املسطرة على املستوى املركزي مـن طـرف وزارة العلـوم    
والتكنولوجيات واملصادق عليها من طرف احلزب الشيوعي الصيين وجملس الدولـة  

 )احلكومة(.
لقد ظهرت أوىل التوجيهات احلكومية اجلدية الرامية إىل التنظيا احملكا لتطوير 

، لكن  0982والتكنولوجيات وإفادة كل قطاعات االقتصاد الصيين منها يف عام  العلوم
شـكلت العلـوم    0979هذا ال يعين عدم وجود جهود سابقة هلـا. فمنـذ عـام    
اليت متس القطاعات  (4M)والتكنولوجيات أحد أها أركان برنامج التحديثات األربعة 

، العلوم والتكنولوجيـات. هـذا    لوطين، الدفاع ا ، الصناعة : الفالحة احليوية التالية
 Deng)من طرف الرئيس الصـيين   0979الربنامج الذي مت وضعه يف ديسمرب من عام 

Xiaoping)  الذي خلف الرئيس(Mao Zedong). 
خمطط لتطوير التكنولوجيات العالية للقـرن  » تقرر وضع  0982وهبذا ففي سنة 
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من طرف أربعة من كبـار علمـاء    هذا املخطط الذي مت رمسه ،« الواحد والعشرين
،  للمصـادقة ( PCC)الصني والذي مت عرضه على اللجنة املركزية للحزب الشـيوعي  

يقترح هذا املخطط يف مضمونه تطوير سبعة قطاعات مفتاحية وذات أمهية قصـوى  
 : وهي

    األنظمة الفضائية؛ 
   إلكترونيك؛  امليكرو األنظمة املعلوماتية و 

   يزر ذات القوة الفائقة؛ أنظمة الل 
    املواد والعناصر اجلديدة(Nouveaux Matériaux)؛ 

    أنظمة التحكا األوتوماتيكية؛ 
   .الطاقة 
    التكنولوجيات البيولوجية؛ 

لقد استمر العمل ضمن هذه القطاعات السبعة اليت تشكل حاليا احملاور العامـة  
، ولكن ونظرا لبعض املشـاكل   ات احلديثةللجهود الصينية للتحصل على التكنولوجي

اليت واجهت الصني مثل مشكل الطاقة وتسارع تطوير التكنولوجيات يف العديد مـن  
، فإن هذه احملاور قد جرى إما تعديلها أو تتمتها. وهذا ما يتضح من خالل  دول العا 

،  نولوجياتتصريح رئيس اجلمهورية الصيين مبناسبة الندوة الوطنية حول العلوم والتك
 : يلي يف بيجني والذي ركز على ما 3116جانفي  00و 9املنعقدة بني 

 إلكترونيك؛ امليكرو و  مت حتديدها يف أنظمة املعلومات : تكنولوجيدت املعلومدتـ 

ـد ـ  ـات     البيولوجي ـاطات املرتبطـة بالتكنولوجي : لقد مت توسيعها لتشمل كل النش
بعض كنتيجة لظهور بعض األمراض احلديثة يف الصـني  ، هذا التوسيع يرى فيه ال البيولوجية

 ومحى الطيور؛،  (1)(SRAS)وجنوب شرق آسيا مثل املرض التنفسي احلاد 

،  : مت إدخاهلا ضمن النطاق الواسـع للطاقـة   الطدقة النووةة والطدقدت اإلسصراتيجيةـ 
ة وخباصة وهذا شاهد على القلق الصيين حول مقدرهتا على تأمني مصادر عاملية للطاق

 ؛ البترول

أو    وهي عبارة عن توسيع جملال املواد  (:Matériaux Clésاملواي األسدسية )ـ 
 ؛ العناصر اجلديدة

إن االهتمام مبثل هذه العلـوم يعكـس    (:Nanosciences) علوم اجلزةئدت الدقيقةـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) SRAS : Syndrome Respiratoire Aigu Sévère 
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 الوعي العايل للصني الستعماالهتا ومسامهتها يف حتقيق قفزة نوعية يف التقدم.
 0982، ظهر بأن كل القطاعات املوضوعة يف سنة  بعد عشر سنوات من اخلربة

، األمر الذي دفع بالسلطات الصينية )اللجـة املركزيـة      تلق كلها النجاح املرجو
تسريع التطور  »      وجملس الدولة( إىل اختاذ قرار حول (CCPCC) للحزب الشيوعي

لذي مت نشره يف اليوم املوايل وهبذا أخـذ  ، وا 0995ماي  5يف «العلمي والتكنولوجي
والذي ترجا فيما بعد إىل تقرير يتضمن فيما يتضمن النقـاط   «ماي 6قرار» تسمية 
 : التالية

حتقيق إجنازات قريبة أو منافسة للـدول املتقدمـة يف اجملـاالت التاليـة:     ـ 
، علوم  يدة للطاقة، املصادر اجلد ، املواد اجلديدة ، البيولوجيا االتصاالت اإللكترونية

 الفضاء واحمليطات؛

تعبئة الطاقات الصينية خللق تكنولوجيات وطنية والتحكا يف التكنولوجيـات  ـ 
 الصناعية املفتاحية؛

 ضرورة دمج البحث الوطين املستقل والتكنولوجيات األجنبية؛ـ 

حتسني استعمال التكنولوجيات الدقيقة من طرف الصناعة احلربيـة سـيما   ـ 
وحتويل  (1)، باإلضافة إىل إعطاء عناية خاصة للتكنولوجيات املزدوجة لتسليحلتطوير ا

 التكنولوجيات احلربية للمجال املدين؛

البحث القاعدي يبقى من مسؤولية الدولة أما البحث التطبيقي فقد أسـند  ـ 
 ، مع إمكانية إشراك االستثمار األجنيب واملختلط يف ذلك؛ للقطاع اإلنتاجي

 الختصاصيني يف  التكنولوجيات العالية؛ تكوين مكثفـ 

: السعي إلقامة عالقات تعاون قائمة على املساواة واملعاملة  التعاون الدويلـ 
 باملثل يف جمال العلوم والتكنولوجيات.

حول العلوم والتكنولوجيات يؤكد توجيهـات   3116إن تصريح ندوة جانفي 
، هذه النتائج اليت تسمح للصني  اماع 05ويضع التزام بتحقيق النتائج يف غضون  0995

 الريادة. حتقيق بالتحصل على االستقاللية التكنولوجية وحىت
 الصوجيهدت اخلدصة :ـ  5

إن من أها املخططات والربامج الرئيسية اليت تضمنتها التوجيهـات اخلاصـة    
 واليت هي يف األساس منبثقة عن التوجيهات العامة بعد التعديل والتحسني نذكر:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التكنولوجيغغات المزدوجغغة هغغي التكنولوجيغغات التغغي يمكغغن اسغغتعمالزا فغغي كغغل مغغن المجغغالين  (1)

 العسكري والمدني. 
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 ـ  برندمج البحث وتطوةر الصكنولوجيدت املفصدحية :أ 
،  ، وهو برنامج شامل يغطي: الفالحـة  0983لقد مت إطالق هذا الربنامج منذ 

التكنولوجيات الدقيقة والتطوير االجتماعي. مت إثراؤه عن طريق جعل كل من هـذه  
 اجملاالت الثالث موضوع خمطط فرعي خاص.

 ( :063نولوجيدت الدقيقة )برندمج ب ـ  برندمج البحث وتطوةر الصك
، وهو غالبا مـا كـان    (862)وهذا سب  تسميته بربنامج 0986سطر يف مارس

)برنامج البحث وتطوير التكنولوجيات املفتاحية(إذ يعتـربه   مرتبط مع الربنامج السابق
 البعض كتدعيا له.

ح بإجناز ، اهلدف منه السما 0987وضع هذا الربنامج حيز التطبيق فعليا يف سنة 
، تكنولوجيـات   ، علـا الفضـاء   تقدم نوعي يف عدة ميادين واعدة كالبيولوجيـا 

، الطاقة واملواد اجلديدة. إن األهداف اإلستراتيجية  ، التحكا اآليل ، الليزر املعلومات
 هلذا الربنامج منحدرة من األهداف اليت تضمنها القرار السالف الذكر.

وهو كذلك من الربامج اهلامة للبحـث  ،  0997أطلق يف مارس :  203ت ـ برندمج  
 و              ، ويبدوا أن توجيهاته تنص  أساسا يف جماالت العدسـيات   القاعدي

، علا املستحثات  ، علوم الدماغ ، علوم اجلزيئات الدقيقة ، علا اجلينات الكرستاليات
 والكيمياء.

، مت إطالقـه يف   الفالحةوهو موجه أساسا لعصرنة  )الشرارة(:Spark ث ـ برندمج  
 .862مثل برنامج  0986بداية عام 

واهلدف  0988وهو ناتج عن قرار جمللس الدولة يف عام  )الشعلة(:Torchج ـ برندمج   
 منه تسريع تطوير دمج التكنولوجيات الدقيقة يف أسالي  الصناعة.

قرار  6    إن اخلطوط التوجيهية هلذا الربنامج تتضمن تطوير تلك املوضوعة يف 
 أين أفردت مكانة جد هامة للتحصيل اخلارجي للمعلومات وعلى أساسه،  0995ماي 

: 
 جي  فتح قنوات داخلية وخارجية للمعلومات وإقامة شبكات للمعلومات؛ـ 

وهي ثالث مهمة ملناطق التطـوير الصـناعي    اخلارجي :فتح نوافذ على العا  ـ 
 منطقة؛ 52ال يقل عددها اليوم عن ، واليت  (1)(ZDIHT)للتكنولوجيات العالية 

الترسانة التنظيمية للربنامج تتضمن: مصـلحة للمعلومـات واالسـتعالم    ـ 
 ومصلحة للتطوير الدويل؛

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ZDIHT:Zone de Développent Industriel des Hautes Technologies.  
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 (ZIDHT)األداة التطبيقية هلذا الربنامج تتمثل يف الـمناطق السالفة الـذكر  ـ 
كل أنوع املناطق  واملراكز العملية اليت أنشئت هلذا الغرض. إن هذه املناطق خمتلفة عن
وليدة ،  (1)(ZDET)ذات الصبغة االقتصادية كمناطق التطوير االقتصادي والتكنولوجي 

، إن دور الــ   (2)(ZES)األوىل االقتصادية اخلاصة  (4) التطور املتتابع للمناطق األربعة
ZDET  هو بصفة أساسية اإلنتاج بينما الـZDIHT  هو تطوير أقطاب امتياز قائمة على

حث وامتصاص التكنولوجيات الدقيقة األجنبية لتكييفها مع املتطلبـات الوطنيـة   الب
 ؛ الصينية

،  862إن مشاريع هذا الربنامج تضا بصفة جزئية تلك الواردة يف مشـروع  ـ 
،  ، اإللكترونيـك  ، التكنولوجيـات البيولوجيـة   فهي تقوم حول املواد اجلديـدة 

الطاقـات  ،  Electroniqueـ    Mécanoــ  Opto ، االنـدماج  تكنولوجيات املعلومات
، وجتدر اإلشـارة   ، اقتصاد الطاقة ومحاية احمليط ، التحكا يف الطاقات العالية اجلديدة

 منها ختص الطاقة. (2)مشاريع الضخمة ثالثة (7)أنه ضمن السبع 

،  0995وضع حيز التنفيذ يف سـنة   ي ـ الربندمج الوطين للبحث من أجل الصطوةر االجصمدعي: 
،  ، تتمثل حماور هذا الربنامج يف الصـحة  و موجه لتحسني ظروف حياة الصينينيوه

،  ، االنسجام املنسق للصناعة احمللية الصـغرية  ، معاجلة املياه ، التنمية املستدامة احمليط
 االستغالل املنجمي.

، مضـمنة يف   مشاريع 01عددها  :(3)(MPRSـ املشدرةع املركبة للبحث العلمي )  ـه 
، وهي مسرية من طرف فرق من الباحثني مـن   بناء القواعد وبنوك املعلوماتخمطط 

، ومتس جماالت ذات مستوى علمي جد عال نذكر منها على  خمتلف الشع  العلمية
،  ، التليسكوب املعتمد على تقنيات األلياف البصرية سبيل املثال: اإلشعاعات املندجمة

، املسامهة يف برنامج االنشطار النـووي   مراقبة حتركات الطبقات األرضية يف الصني
(ITER ومفاعل اجلزيئات الثقيلة لـ )LANZHOU. 

، فإن الصينيون ال يظهرون أي  فيما خيص الربامج العسكرية و ـ الربامج  العسـكرةة:   
، ولكن مـا   شيء بشأهنا إال عند إظهار احتياجاهتا من العتاد العسكري عند املوردين

ياق أن هذه الربامج تعد من أها الربامج الصينية من حيث العناية ميكن قوله يف هذا الس
، وذلك حلرص الصني على أن تكون قوة  والوسائل املالية واملادية املوضوعة إلجنازها
 عسكرية إىل جان  كوهنا قوة اقتصادية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ZDET:Zone de Développement Economique et Technologique. 

(2) ZES :Zones Economiques Spéciales. 

(3) MPRS:Méga ـ   Projets de la Recherche Scientifique.  
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، خنلص للقول بأن املشاريع والـربامج   من خالل استعراض هذا اجلزء األول
، باإلضافة إىل تنوعها وختصصها فإهنا تتميز بترابط متني  عة قيد التطبيقالصينية املوضو
، األمر الذي جيعل من تفويت املعلومات اليت حتتاج إليها الصني أمر نادر  وتنسيق كبري
 احلدوث.

 ثدنيد : فدعلي الذكدء االقصاديي الايين:
 الـذي  إن فاعلي الذكاء االقتصادي الصيين ينشطون وفقا لتنظيا براغمـايت 

، والمركزيـة   يستجي  ملبدأين رئيسيني: تركيز عال على مستوى وضع التوجيهات
جد موسعة إضافة إىل مساحة هامة للمبادرة يف التنفيذ وهذا التنظـيا يقـوم علـى    

، علما بأن  (Agentsواألعوان ) (Décideursجمموعتني  من الفاعلني : أصحاب القرار )
 بعض األحيان مبهام تدخل يف اإلطار املخصـص  أصحاب القرار ميكن أن يقوموا يف

 لألعوان.
 ـ أصحدب القرار:  0 

ينظا عمل الفاعلني للحصول على التكنولوجيات علـى   0995ماي  6 إن قرار
من هذا القرار يفرضان تشكيل جمموعة خاصـة   41و 29، إذ أن الفصلني  شكل هرمي

لوجيا اليت حتولت فيما بعـد إىل  ممركزة من املسريين ضمن جلنة الدولة للعلوم والتكنو
 وزارة العلوم والتكنولوجيا.

إن مهمة جمموعة العمل هاته هي إقرار السياسة الوطنية الشاملة يف جمال العلوم 
 والتكنولوجيات وضمان املتابعة الدقيقة هلا.

إذن فالدفع يأيت من أعلى مستوى يف الدولة أين تتدخل عدة وحـدات تضـمن   
 : ، هذه الوحدات تتمثل يف ، ومن مثة اإلنتاج ث والتطويرحتديد توجيهات البح

للمكت  السياسـي للحـزب الشـيوعي     (CCS) اخلاصة اللجنة املركزيةـ  
(BP/CC/PCC)؛ 

 جملس الدولة؛ـ 

اللجنة العسكرية املركزية لكـل مـا يتعلـق بالتكنولوجيـات احلربيـة      ـ 
 والتكنولوجيات املزدوجة.

تظهر جمموعة مـن املسـريين   «امجنت املشاريعمن» ، ونعين يف مستوى أدىنـ 
( مهامهـا ضـمان   Groupe de pilotageاخلاصني الذين ميكن تسميتها جمموعة اإلدارة )

، وميكن أن تتدخل يف كـل اهلياكـل الـيت يضـمها      التنسيق لتنفيذ القرارات املتخذة
احتياجاهتـا مـن   ، ونعين الوزارات واملصاحل املركزية التابعة هلا اليت تعرب عـن   املشروع
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 االستعالم والتكنولوجيات حبس  املهام املوكلة هلا يف املشروع.
كما أن كل وزارة متدخلة يف مشروع معني تشرف على مستويات تابعة هلـا  

 ، املؤسسات ... اخل. ، مراكز التجارب ، املخابر ، اجلامعات كاألكادمييات
وكل له مسؤولية البحث عن جتدر اإلشارة إىل أن كل أكادميية تتوفر على معهد م

التكنولوجيات األجنبية ودراسة مدى إمكانية تكييفها. مما يؤدي يف هنايـة املطـاف إىل   
 .0995ماي  6ص  كل اجلهود يف البوتقة اليت رمستها توجيهات قرار 

 : ـ األعوان 5
بداية جي  أن نوضح بأن فاعلي الذكاء االقتصادي الصيين ال ينشطون بطريقة 

 حىت وفق مركزية مطلقة األمر الذي يصع  من مواجهتها. واحدة وال
،  كما أن البحوث املقررة على املستوى الوطين هي البحوث الوحيدة املمركزة

، فإهنا تتميز بنوع من  أما تلك اليت تعين بعض اجملاالت حبد ذاهتا أو املؤسسات اخلاصة
، إذ أهنا بكيفية أو  املركزية، ولكن ميكن استرجاعها من طرف اهليئات  احلرية والليونة

 بأخرى تدخل ضمن إطار االهتمامات الوطنية.
ومن أمثلة التنظيا الرباقمايت للذكاء االقتصادي الصيين نذكر كيفيـة تنظـيا   
اجليش الشعيب للتحرير الصيين من أجل التحصل على التكنولوجيات  الدقيقـة ذات  

 Nan Li(1)الطابع املدين أو املزدوج . حس  الدكتور
الـجيش الصيين انتدب  » فإن  

من التقنيني املتخصصني لدى مؤسسات ذات رأمسال خمتلط اليت تشتغل بصـفة   افرق
،  ، قصد احلصول على التكنولوجيات املرغوبة مكثفة يف ميدان التكنولوجيات الدقيقة

ويف آخر املطاف فإن اجليش قد أنشأ وحدات ذات مستوى تكنولوجي جد عـال يف  
تركز فيها هذا النوع من املؤسسات ويوظف خرباء للعمل يف هذه ينواحي اليت املدن وال
 «.الوحدات
، فمن بني األعوان املتدخلني بصفة مركزية تظهر بطبيعة احلال الوزارات  إذن

اليت أفردت إليها مهمة الذكاء االقتصادي ومن بينها وزارة أمن الدولة )الـيت تضـا   
اخلارجية )اليت تضا الدبلوماسيني املكلفـني هبـذه    ، وزارة الشؤون املصاحل السرية(

، وزارة صناعة  ، وزارة التجارة )يف كل ما يتعلق باملبادالت التجارية الدولية( املهمة(
الـيت  ،  COSTIND))(2)الدفاع وبالضبط جلنة العلوم والتكنولوجيا للصناعة احلربيـة  

،  ملثال: الطاقـة الذريـة  اليت ختص على سبيل ا (00)تتكفل بالقطاعات اإلحدى عشر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Institute) با ث مرارك في معزد الدراسات ا ستراتيجية والغدفا  بسغنغفورا Nan Li الدكتور (1)

of Defense and Stategics Studies ). 
(2) COSTIND: Commission of Science and Technology of the Industry of Defense. 
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 ، السالح الربي... اخل.  ، الصناعة البحرية ، املالحة اجلوية الصناعة الفضائية
، جند على اإلقليا الصيين توزع مناطق التطوير الصـناعي   وعلى مستوى أدىن

للتكنولوجيات العالية السالفة الذكر اليت تشارك بصفة عامة الصـناعة )العموميـة أو   
جتذب االستثمار األجنيب وكذا الوحدات التجارية ككربيـات املراكـز    اخلاصة( اليت
، هذا باإلضافة إىل مراكز البحث مبختلف أنواعها وكذا اهليئات املالية الـيت   التجارية

 تتكفل بالتمويل.
، فبغض النظر عن املصاحل السـرية يظهـر الرعايـا     أما يف خارج اإلقليا الصيين

، يضاف إىل هؤالء األشخاص غري  ة قانونية أو غري قانونيةالصينيني الذين يتدخلون بصف
 الصينيني الذين ها مدفوعني بأسباب متنوعة خلدمة املصاحل الصينية.

وهبذا الشكل تظهر منظومة الذكاء االقتصادي الصيين مهيكلة بصفة أفقية إضافة 
متكنـها   ، فهي تشكل بذلك شبكة متعددة الفروع إىل التنظيا السلمي الذي تتميز به

من احلصول على التكنولوجيات اليت ترغ  فيها ومكسرة لكل العوائق اليت حتول دون 
 ذلك.

 ثدلثد: الطرائق العمليدتية الاينية:
إن الطرائق العملياتية للذكاء االقتصادي الصيين متنوعـة تنـوع مصـادر      

أهنا قد تكون  ، كما ، فقد تكون مباشرة أو غري مباشرة التكنولوجيات اليت حتتاج إليها
، كما أن الصينيون يعمدون إىل تطوير هذه الطرائق كي تستجي   قانونية أو احتيالية
 للعوائق احملتملة. 

  :ـ القنوات املبدشرة البيضدء والرمديةة 0 
إن احلصول على التكنولوجيات العالية عن أ ـ  احلاول على املعلومدت املفصوحة:  

الغربية يعد سهال للغاية وذلك بـالنظر إىل الثقافـة    طريق القنوات املفتوحة يف الدول
السائدة فيها كحرية التعبري وإلزام الباحثني بالنشر.فبإمكان أي شخص التحصل على 

، عن طريق  ، يف األكشاك واملكتبات ، مراكز التوثيق معلومات عن طريق االنترنيت
 املؤسسات....اخل. ، زيارة ، املشاركة يف احملاضرات وامللتقيات صالونات العرض

، ولكـن   إن الصني تستعمل كل هذه القنوات جلمع املعلومات اليت قد تفيدها
التكنولوجيات املـراد  هذه القنوات تبقى غري كافية وال ميكنها يف غال  األحيان جل  

 جد عامة.يف أغلبها ، كون أهنا تتضمن معلومات  احلصول عليها
إن الصني تعمل على إقامة عالقـات   ة:ب ـ  اسصغالل نوعية العالقدت السيدسي  
اول أن تستعمل نفوذها علـى  حتحيث  سياسية ودبلوماسية جيدة مع الدول املتطورة 
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 Clinton، ففي الواليات املتحدة ويف سنوات التسعينيات قام الرئيس األمريكي  األنظمة
نشرها  بسب  0992أوت  34برفع العقوبات املسلطة على الصني منذ  0994نوفمرب  0يف 

، ومسح للصناعيني األمـريكيني بتحويـل التكنولوجيـات     لتكنولوجيات الصواريخ
 املزدوجة إليها وكذا غضه البصر عن تصدير العتاد احلريب إليها.

ويعود سب  هذا التعاون األمريكي مع الصني بسب  مسامهة هذه األخرية يف 
مليون دوالر منـها   0 حتويل متويل العهدة الرئاسية الثانية للرئيس األمريكي عن طريق

وكذا لضغط كربيات ) (1)دوالر مت حتويلها مباشرة إىل خزينة احلزب الدميقراطي 811111
الستعمال منصـات ودوافـع    Loral  ،Hughes  ،Motorolaالشريكات األمريكية مثل: 

وية. الصواريخ الصينية اليت تتميز باخنفاض الثمن لوضع األقمار الصناعية يف املدارات اجل
 . (2)األمر الذي ساعد على نقل عدة تكنولوجيات إىل الصني

إن تشجيع الصني منـذ   ت ـ الصعدون االقصاديي الدويل )االسصثمدرات األجنبية املبدشرة(: 
التحديثات األربعة لالستثمارات األجنبية مبختلف أشكاهلا قد جذب إليها على سبيل 

 0995ت أجنبية مباشـرة بـني سـنوات    مليار دوالر كاستثمارا 715املثال ما يفوق 
 .(3)3115و

إن هذه االستثمارات تعد كمنجا هائل للتكنولوجيات الذي مسـح للصـني   
 بتدارك التأخر يف امليدان التكنولوجي يف وقت قياسي.

إن طلبات الصني الضخمة قد جذب إليهـا    : ث ـ  املقصنيدت الصجدرةة املبدشرة 
، وأن مقتنيات الصـني   تكنولوجيات احلديثةعروض الشريكات الضخمة املمتلكة لل

حيول جزء منها إىل املخابر لدراستها وحتويلها إىل منتج صيين وهـذا مـا يسـمى    
(Reverseengineering.) 

أو         جتدر اإلشارة إىل أن مقتنيات الصني تتا وفق أسلويب االقتناء الكلـي 
 جة الرقابة عليها.، وهذا حبس  طبيعتها ودر االقتناء اجلزئي وعلى مراحل

هائلـة   (R&D)إن قدرات الصني يف البحث والتطـوير  ج ـ  الصعدون العلمي:   
والـيت   3116الوطنية الرابعة املنعقدة يف جـانفي  وميكن أن نستشفها من خالل الندوة 

الصني تشجع الباحثني الصينيني للمشـاركة   بأن Hu Jintoصرح فيها الرئيس الصيين 
شاريع العلمية اإلقليمية والدولية وكذا االلتحاق باملنظمـات  ولع  دور أساسي يف امل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.00/00/5000)اطلعنا عليه في  www.softwar.net : نظر الموق  (1)

(2) GERTZ (B), How Clinton Administration undermined American Security, Betrayal, 

May,1999, PP 46.  
 (.00/00/5000 )اطلعنا عليه في www.missioneco.org : الموق  أنظر (3)
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 العلمية.
حجا التعاون العلمي الصيين فعلى سبيل املثال فإن اإلحتاد األورويب قد  وإلظهار
 اتفاق تعاون علمي وتقين مع الصني. 011عقد أكثر من 

ملاسـح  يف هذا اجملال فإن الصني تطبـق إسـتراتيجية ا   ي ـ الصعدون الصعليمي:   
(Stratégie du Râteau) .جلل  أكرب قدر ممكن من املعلومات املفتوحة 

 OCDE، ففي دول الــ   إن أعداد الطلبة الصينيني يف اخلارج يف تزايد مستمر
من جمموع الطلبة األجان ( يتوزعون على النحـو   %8طال  ) 036111يفوق عددها 

يف اإلحتـاد   % 30،  يف اليابـان  % 36،  يف الواليات املتحدة األمريكية % 41: التايل
 األورويب.

إن الطلبة الصينيني يف اخلارج إىل جان  طلبها للعلا يقومون بـبعض املهـام   
 Liliاليت كانت وراءها الطالبة الصـينية   Valeoاالستعالمية ويف هذا الصدد تظهر قضية 

 .(1)خري مثال على ذلك
 جدنب ذوو األصول الاينية:ه ـ عوية اإلطدرات الاينية للبلد واسصغالل األ

، إذ أن العقـول   إن خصوصية النخبة الصينية هو قوة الوازع الوطين لـديها 
الصينية اليت تدرس أو تعمل يف اخلارج تعود إىل البلد األم  بكل ما حتصلت عليها من 

 Hua)، ونفس القول يصح على األجان  ذوو األصول الصـينية   املهارات واخلربات

Qiao) تا توظيفها من طرف الصني لضمان حتويل املعلومات إليها وتعمل على اللذين ي
 .(Jeu de GO)تدعيمها وفقا إلستراتيجية اكتساب الرقع اليت تقوم عليها لعبة القو 

إن إستراتيجيات التفاوض الصيين متنوعة وغنية  و ـ  اسصراتيجيدت املفدوضدت:  
 ، ...اخل. ، اإلبتزاز ، املنافسة ، ممارسة الضغوط املستمرة ونذكر منها اللوبيات

يف هذا اجملال فإن ما مييز الصيين هو الصرب واالستمرارية وتكرار اللوبيدت:  * 
 احملاوالت حىت بلوغ اهلدف املنشود.

عندما تريد الصني احلصول على تكنولوجية معينـة   رفع املندفسة يف الافقدت:* 
لية إلجناز مشاريع مغريـة يف ذلـك   يف ميدان معني تعمد إىل اإلعالن عن مناقصات دو

، األمر الذي يدفع كربيات الشريكات الدولية للتنافس فيما بينها وتقدمي ملفـات   اجملال
تقنية مصقولة حول إجناز املشروع تتضمن التقنيات اليت سوف تسـتعملها يف اإلجنـاز   

امللفات ، بعد استالم العروض تقوم الصني بدراسة هذه  طمعا يف احلصول على املشروع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) SCHAEFFER (D), La pratique de l’IE Chinoise dans l’acquisition des hautes 

technologies, IECI, Paris La défense, 16/11/2006, P 15.  
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اليت حتتوى على معلومات قيمة واليت تستعملها فيما بعد لتطوير صناعتها وبعد ذلك تعلن 
 بأن املشروع قد مت إمهاله مؤقتا.

إن الصني وبقصد السماح لكربيات االبصزاز عند الدخول للسوق الاينية: * 
لبحـث  الشريكات املتعددة اجلنسيات للدخول إىل سوقها تفرض عليها إقامة مراكز ل

 811، إذ أن عدد هذه املراكز املنجزة من طرف هذه الشريكات حاليا يفوق  والتطوير
 مركز.

 الطرائق غري املبدشرة البيضدء والرمديةة: ـ 5
ـ الطلبدت الربةئة للمعلومدت  جند : من بني الطرق األخرى للحصول على املعلومات  أ 

 .ريئة حبجة املنافع التجاريةوأهنا تلقائية أو بيبدوا  اللجوء إىل األسئلة اليت
إن الطابع الطبيعي هلذه الطلبات ال يثري أية شكوك وال يسـتدعي أي التـزام   
لتوخي احليطة واحلذر ويصع  يف نفس الوقت حتديد اهلـدف الفعلـي وراء هـذه    
األسئلة. وأن هذه الطلبات غالبا ما تتا عن طريق االنترنيت اليت تتميز بقلة التكـاليف  

 هوية الطال .وعدم حتديد 
إن االستثمار الصيين األجنيب يف  ب ـ  املسصثمرةن الومهيني والشركدت الاورةة:  

صورية تتميـز   وشركات أجنبية ومهية جزء هام منه يتا عن طريق إقامة استثمارات
بالسرية التامة وقليال ما يتا التعرف على طبيعة نشاطها ونشرها يف وسائل اإلعـالم  

من طـرف   IBM PCوكذا شركة  TCL من طرف Thomson Télévisionكشراء شركة 
 .Lenovoشركة 

 إن بعض مثل هذه احملاوالت قد لقيت الفشل ونذكر منها على سبيل املثال:
يف حماولتها لشراء سابع أكرب شكة بتروليـة   CNOOCفشل الشركة البترولية الصينية ـ 
اولة جنحت فإن الصينيون سـوف  ، وجتدر اإلشارة إىل أنه لو أن هذه احمل UNOCALأمريكية 

املتخصصة يف استخراج املعادن   Molycorpيعمدون فيما بعد للحصول على الشركة األمريكية
، األمر الذي يسمح للصني مبمارسة رقابة متقدمة يف الواليات املتحـدة   النادرة واإلستراتيجية

 األمريكية على استخراج وجتارة هذه املعادن؛
يف احلصـول علـى    Huawei ة لالتصاالت الالسـلكية فشل الشركة الصينيـ 

 .Ericsonاليت حتصلت عليها الشركة السويدية  Marconiالشركة الربيطانية 
الـيت تعمـل    Magnequenchفشل حماولة الصني جلل  وبصفة هنائية شركة ـ 

 لفائدة الدفاع األمريكي واليت حتوز تكنولوجية حربية جد عالية.

رق قد سامهت يف جل  العديد مـن التكنولوجيـات   ، فإن هذه الط عموما  
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، مما أكسبها ميزات تنافسية مقارنة مع  املتطورة إىل الصني يف خمتلف اجملاالت احليوية
 كثري من الدول املتطورة. 

،  إضافة إىل عودة العقول الصينية إىل البلد األم ت ـ جذب األجدنب إىل الاني:  
، كما متنح  جان  إىل الصني لزيارهتا وعرض خرباهتافإن الصني تقوم بدعوة اخلرباء األ

ت جناحـا  ي، هذه اإلستراتيجية قد لق هلا عروض جد مغرية للعيش والعمل يف الصني
 .862حول تنفيذ برنامج  3110نسبيا كشف عنه تقرير 

 الطرائق املبدشرة السوياء:ـ  3 
وجيات العالية إن الصينيون ال يكتفون فقط يف حبثها على احلصول على التكنول

، هذه الطرق الـيت   كذلك إىل الطرق غري القانونية يلجئونعلى الطرائق القانونية بل 
وهي ،  هبا متارس يف حالة تعذر احلصول على التكنولوجيات بالطرق العادية املسموح
  ختص التكنولوجيات اليت تعرف احتكارا كبريا من طرف الدول املتقدمة.

ن حيازة التكنولوجيات بطرق مشبوهة حتتـل صـدارة   إأ ـ  القضدةد املشبوهة: 
 : ، ومن أمثلة ذلك من املعلوماتما تريده الطرق اليت تسمح للصني باحلصول على 

 8     ففي،  اليت مست الواليات املتحدة األمريكية:  suen ـ  Moo Bill Ko قضية
مريكية بسب  من طرف مصاحل اهلجرة واجلمارك األ  Bill Moonمت اعتقال 3115نوفمرب 

ومنوذج لصارو   F16، بصفة غري قانونية حملرك طائرة  حماولته شراء وتصدير وو الصني
القادر علـى   AGM129باإلضافة إىل منوذج لصارو  بعيد املدى  AIM 120جو ـ جو 

كان املمثل  Bill Moonالذكر بأن السيد ب جدير، و كلا 4611محل رأس نووي ملسافة 
 سنوات. 01يف تايوان خالل ما يفوق  Lockheed Martinالقانوين لــ 

مليون دوالر أمريكي يف حساب سويسري  2.9وقد مت اعتقاله بعد حتويله ملبلغ 
 لشراء هذا العتاد.

يعمد الصينيون كذلك إىل اسـتغالل   : ب ـ  اسصغالل الصواطؤ واملادحل الصجدرةة 
، وذلـك   لو كل شـيء ، هذه املصاحل اليت تع املصاحل التجارية مع بعض الشريكات

، ونذكر يف هذا الصدد ما أقدمت  جبعلها يتواطؤن معها يف نقل بعض التكنولوجيات
،  من جتـاوز احلـدود   Boeing Satellites Systems و  Hughes Elelctronicsعليه كل من

 حدود التسريح األمريكي يف تصدير تكنولوجيات الفضاء.
 كنولوجيات يتا وفقا ملا يعرف بــ  إن حتويل الت ج ـ  حتوةل الصكنولوجيدت:  

حيث يتا حتويل أجزاء التكنولوجية ليـتا   « Stratégie de la fourmiإستراتيجية النمل »
ل  85جتميعها فيما بعد. ومن أمثلة حتويل التكنولوجيات قضية املصنع األمريكي رقا 
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Dannell  Mac Doglas   ـ  0994اليت تعود إىل سنة غوطات ، هذا املصنع الذي عرف ض
 C17، نشاطه األساس صناعة أجسام طائرات النقل اإلسـتراتيجي األمريكـي    مالية

، حيث اقترح الصينيون حتويـل املصـنع    MXوالصواريخ  البالستية العابرة للقارات 
للمركز املدين لصنع العتاد الفضائي يف الصني وكمقابل لذلك وعدوا بشراء طـائرات  

أمام هذا  العرض وافقت السلطات األمريكية من بينها ، و مليار دوالر 0أمريكية مببلغ
، وبعد أشهر من التحويل اكتشفت املصاحل السرية األمريكية  وزاريت التجارة والدفاع

 Hai) 2ـ   HYأن العتاد املعين قد مت حتويله وو مركز تصنيع الصواريخ الفائقة السـرعة  

Ying ) «SILKWORM.» 
يدية تقوم هبا أغل  الدول قصد احلصول على وهي طريقة تقل : ي ـ  اجلوسسة  

، إن الصني متارس وبصفة مكثفة هذا النوع مـن   متطلباهتا من التكنولوجيات السرية
 ، خصوصا إذا تعلق األمر بـ: التقنيات
  التربينات التحتمائية والغوصات؛ 
  مغناطيسية لدفع الصواريخ؛ األنظمة اإللكترو 
  مالت الطائرات؛األنظمة اإللكترونية حلا 
   األنظمة الصامتة للقذف (Quiet Electric Drive/QED)؛ 
  األنظمة الفضائية؛ 
   .أنظمة التحسس البعيدة املدى 

خبصوص أنظمة الغواصات النووية اليت  Mak Chiويف هذا املقام نشري إىل قضية 
 Powerريكيـة  اليت متتلكها الشركة األم،  (1)(QED)فحواها احلصول على تكنولوجية 

Paragon. 

باإلضافة إىل اجلوسسة فإن الصني تستعمل القرصنة اإللكترونية اليت ميكـن أن  
 ختترق أنظمة املعلومات ذات السرية العالية ألغل  الدول املتقدمة.

إن النقل والتزييـف يكـادان    ه ـ  خرق حقوق امللكية الفكرةة: النقل والصزةيف: 
وهذا راجع لكون احلكومة ترى بأن اإلبداع الفكـري  ،  يدخالن يف التقاليد الصينية

، هذا األمر  والصناعي ال يعدو أن يكون ملكية فردية وإمنا جي  أن تستفيد منه الدولة
 الذي أعطى نوع من الشرعية هلذه املمارسات.

األملانية إلجنـاز    SIEMENSمن أمثلة هذه املمارسات نذكر ما حدث لشركة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . SCHAEFFER (D), Op.cit., P 22 طال  في هذا السياق: (1)
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قيد ،  (1)يع الذي يربط بيجني وشانقهاي فبعد وضع القطارخط السكك احلديدية السر
، وموافقـة   وسط شنقهاي /  Pudong التجربة يف اخلط الرابط بني شانقهاي ـ مطار 

، شجع جملس الدولة الصيين املهندسني الصينيني علـى   السلطة الصينية على املشروع
الدولة( بتقدمي براءات  دراسة وتطوير هذه التكنولوجية وبعد دراستها مسح هلا )جملس

االختراع يف سياقها واليت بسببها جردوا األملان من ملكيتها الفكريـة علـى هـذه    
 التكنولوجيا.

 : ـ الطرائق غري املبدشرة السوياء 4
تشكل هذه الطرائق أو القنوات املباشرة غري القانونية اجملموعة الرابعة من طرق 

 احلصول على التكنولوجية األجنبية.
إن البحث عن العمل من طرف الصينيني يعـد  البحث املزةف عن العمل:  أ ـ  

وسيلة حملاولة الدخول إىل املراكز واملؤسسات اليت تشتغل يف ميادين التكنولوجيـات  
، وحىت باستعماهلا ـ إن دعت الضرورة ـ لشهادات مزيفة للمسار املهـين     العالية

(CV) ددة ومن مثة يعملون على كسـ   ، فاهلدف األول هو الدخول إىل املؤسسة احمل
، العمـل   ، السـرية  الثقة وذلك بالنظر خلصائصها املتميزة واملتمثلـة يف اجلديـة  

املضين...إخل. األمر الذي يسمح هلا بالتحصل على مناص  حساسة يف املؤسسـات  
 اليت يشتغلون فيها.

املسألة هنا تعـين خصوصـا التكنولوجيـات احلربيـة      ب ـ  خرق احلادر: 
، فالصني بنسجها لعالقات جيدة ومتماسكة مع عدة مـن   كنولوجيات املزدوجةوالت

، ومن أمثلة ذلك حصوهلا على حمركني  الدول أمكن هلا خرق هذا النوع من احلصار
بتواطؤ السلطات املاليزية والكورية اجلنوبيـة.   Black Huakللمروحيات األمريكية ( 3)

 34عدم تصديره إىل الصني بعدما باعت هلـا  هذا النوع من قطع الغيار قررت الو.م.أ 
 . Tian an Menإثر احلوادث الدموية لساحة 0989جوان  4مروحية من هذا النوع يف 

 : اخلدمتة

من طرف  واالقتباسإن التجربة الصينية للذكاء االقتصادي جديرة بالتمحيص 
ـ  اجلزائر اليت تتطلع لوضع منظومة لذكائها االقتصادي ة العالقـات  ، فإىل جان  متان

، فإن  صينية اليت على أساسها أصبحت الصني شريك إستراتيجي للجزائرالوية اجلزائر
،  ، املوارد الطبيعية )البترول اجلزائر تزخر مبقومات وطاقات ضخمة يف شىت النواحي

، الطاقـات   ، املوارد املالية الضخمة وغري املسـتغلة  ، املعادن اإلستراتيجية...( الغاز
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الياباني.SHINKANSEN و الفرنسي TGVالمنافس لـ  Malgevوهو قطار الـ  (1)
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، فعلى أساسها فاجلزائر مرشحة للعـ  دور هـام علـى الصـعيد      خلإ.. البشرية .
، وتعبئـة كـل    االقتصادي الدويل وال ينقصها شيء سوى وضوح الرؤى السياسية
 .الطاقات احلية وإشراك كل الفاعلني الوطنيني يف خمتلف القطاعات

 إن من مجلة ما ميكن استخالصه من التجربة الصينية للذكاء االقتصادي الـيت 
ـ   La Macro)عرضنا منها الشق احلكومي أو ما يسمى بالذكاء االقتصـادي الكلـي   

Intelligence Economique) :والذي ميكن تطبيقه على اجلزائر نذكر 
 ـ يف اجلدنب السيدسي:

   وجود إرادة سياسية ووضوح الرؤى يف جمال الذكاء االقتصادي كما أسلفنا
 الذكر؛
  ئرية خللق تكنولوجيـات وطنيـة والـتحكا يف    تعبئة كل الطاقات اجلزا

 التكنولوجيات الصناعية املفتاحية؛
   ومـد   إعطاء الدعا الالزم إلجناح منظومة الذكاء االقتصادي اجلزائرية ،

 الفاعلني فيها مبا يلزمها من الوسائل املالية واملادية وكذا الكفاءات الالزمة.

 

 ـ يف جدنب تنمية املواري البشرةة:

  ابعة املواه  والكفاءات املتميزة منذ األطوار التعليمية الدنيا واالعتناء هبا مت
والسهر على توجيهها إىل الفروع التقنية وذلك بإتباع ما يسمى مبنامجنت املواهـ   

(Management des talents)؛ 
  تكوين مكثف الختصاصيني يف التكنولوجيات العالية؛ عن طريق فتح معاهد

، هـذا   ، جمهزة بكل ما يلزم من الوسائل وظروف التمدرس اجليـد  راقية للتكوين
باإلضافة إىل إرسال بعثات دورية للتكوين يف اخلارج السيما يف الدول الرائدة يف اجملال 
التكنولوجي وضمان متابعة املكَونني بصفة دقيقة وصارمة. هذا ناهيك عن االستغالل 

، وذلك ضمن  ا ظروف العمل واحلياة املالئمةاألمثل هلذه الكفاءات املكونة والتوفري هل
 أقطاب خاصة تسمح هلا بالعيش والعمل على مدار الوقت؛

  مع تطوير اللغات الوطنية بـالطبع ـ    ـ   االهتمام بتعليا اللغات األجنبية
وذلك مبواصلة تدريس اللغات املدرسة حاليا مع التفطن لتدريس لغات الدول البارزة 

 املعاصر كالصينية والروسية والربتغالية ناهيك عن اللغة اليابانية؛ اقتصاديا يف الوقت
   االهتمام بالنخبة الوطنية سواء املقيمة داخل التراب الوطين عن طريق تـوفري

، أو املتواجدة باخلارج عن طريق سواء حتفيزها علـى   الظروف السوسيوـ مهنية هلا
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على األقل السعي اجلـدي لضـمان    استثمار رصيدها املعريف واملهين داخل الوطن أو
 التواصل معها ضمن إطار منظا لالستفادة من خرباهتا.  

 ـ يف اجلدنب الصنظيمي والصنسيقي: 

    التنظيا الشبكي )على شكل شبكة العنكبوت( للفاعلني اجلزائـريني يف ميـدان
 عدة أووذلك بضمان التنسيق بني القمة والقا،  الذكاء االقتصادي واليقظة التكنولوجية

 ؛املركز واحلاشية إتباعا ملبدأ وحدة اإلحياء واحلرية والتنسيق يف التطبيق
 عـن   توفري اإلطار القانوين والتنظيمي املالئا ملمارسة الذكاء االقتصادي ،

 طريق العمل على مالئمة القوانني والتنظيمات هلذا النشاط؛
 ة علـى الـذهنيات   إن إقامة منظومة حقيقية للذكاء االقتصادي تتطل  ثور

، وإشراك كل القطاعات احليوية للدولـة العموميـة منـها     واملمارسات الكالسيكية
، وكذا كل شخص طبيعي من شأنه أن يضيف لبنـة   ، اإلدارية واإلنتاجية واخلاصة

 مهما كان قدرها يف صرح هذه املنظومة.  

 ـ يف اجلدنب الدبلومدسي والصعدون الدويل:

 ت تعاون مستمرة قائمة على املساواة واملعاملة باملثل يف السعي إلقامة عالقا
، كون أن هذه الدول قامست  BRICSجمال العلوم والتكنولوجيات وخباصة دول الـ 

، لذا فإن التعامـل   والزالت تقاسا نفس التطلعات مع الدول النامية ومن بينها اجلزائر
 قي الدول املتطورة؛معها يف جمال التحويل التكنولوجي قد يكون أسهل من با

      تفعيل دور السفرات اجلزائرية يف خمتلف بلـدان العـا  السـيما الـدور
االقتصادي الذي يتمثل أساسا يف دراسة أسواق البلدان اليت تتواجـد فيهـا وتـوفري    

، ووضـع هـذه    معلومات عنها وعن السلوكات االستهالكية واإلنتاجية جملتمعاهتا
 الوطنية.  املعلومات حتت تصرف املؤسسات

 ـ يف اجلدنب العملي احملض:

  إقامة قواعد للمعلومات يف خمتلف القطاعات وفتح قنوات للربط فيما بينها
 الدقيق لكيفية استغالهلا من طرف خمتلف الفاعلني؛ ط، وكذا الضب وتأمينها
 احلوكمة يف التسيري والبحث عن حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة؛ 
   إنشاء أقطاب االمتياز ومناطق للتطوير الصناعي للتكنولوجيات العالية علـى
، المتصاص وتطوير التكنولوجيات األجنبية  ZESو ZDETباإلضافة إىل  ZDIHTغرار 

 مع تكييفها مع املتطلبات الوطنية؛ 
 وتوعيتها بل دفعهـا النتـهاج    هتيئة املؤسسات الوطنية العمومية واخلاصة ،
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،  (Intelligence Economiqueـ   La Micro) لذكاء االقتصادي علـى مسـتواها  وممارسة ا
باإلضافة إىل حتفيز املؤسسات الوطنية الرائدة يف خمتلف القطاعات ونعين باخلصـوص  

والشركات األخرى الناجحة يف ميدان األشـغال العموميـة   ،  SONATRACHشركة 
، وجعلها كقـاطرة   عات الثقيلة...إخل، الصناعات التركيبية والتحويلية والصنا والبناء

، هذا من  لكل املؤسسات الوطنية األخرى وهذا على غرار التجربة الكورية ـ جنوبية
جهة ومن جهة أخرى العمل على الرفع من تنافسيتها على الصعيد الدويل وجعلـها  

 شركات متعددة اجلنسيات؛ 
  اعتماد أسلوب التكييف أو التحويل التقين(Reverse Engineering)   وذلـك ،

عن طريق حتويل جزء من مقتنيات اجلزائر من املنتجات الصـناعية الـيت تتضـمن    
،  تكنولوجيات عالية يف إنتاجها ملخابر متخصصة لدراستها وحتويلها إىل منتج جزائري

وكذا إتباع إستراتيجية النمل للتحصل التدرجيي على املنتجات احملتكرة و احملضـورة  
 ف الدول الصناعية؛التصدير من طر

  غري أنـه   الذي مت شرحه أعاله «رفع املنافسة يف الصفقات» اعتماد أسلوب ،
  جتدر التوضيح بأن هذا األسلوب يتطل  سيادة تامة للدول اليت تطبقه على قراراهتا.

 ـ يف اجلدنب العسكري:

  ية حتسني استعمال التكنولوجيات الدقيقة من طرف الصناعة احلربية اجلزائر
لتطوير التسليح باإلضافة إىل إعطاء عناية خاصة للتكنولوجيات املزدوجـة وحتويـل   

 التكنولوجيات احلربية للمجال املدين؛
   اشتراك املؤسسة العسكرية يف اجناز املشاريع التنموية اليت تشرع فيها اجلزائر

،  جهـة  وذلك لكوهنا متتلك إمكانات ضخمة ميكن استغالهلا يف مشاريع التنمية من
وباملقابل متكينها من اكتساب خربات يف خمتلف اجملاالت اليت تـدخل يف خمططـات   

 التنمية الوطنية؛
     العمل على اكتساب املعلومات التكنولوجية يف خمتلف اجملـاالت السـيما

، كون أن هذه األخرية ـ على وجه التحديد ـ  تعتـرب يف غالـ       السوداء منها
، لذا فإن  ية هلا قيمة كبرية عند التملك وعند الفقد كذلكاألحيان معلومات إستراتيج

 تأمني هذه املعلومات بعد احلصول عليها أمر يف غاية األمهية؛  
   التخلص من عقدة االقتصار على اكتساب األسلحة املتعاهد عليها(Armes 

Conventionnelles)  ،قوية يف وفتح الباب واسعا أمام الطموح املشروع ملضاهاة الدول ال
امليدان احلريب باإلضافة إىل حماولة التقليل من التبعية لدول أخرى من حيث األسلحة. 

، وحدها فقط الدول القوية عسكريا هي اليت هلـا   إذ أضحى جليا بأنه يف عا  اليوم
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، فاألزمة يف الوقت احلايل هي أزمة سيادة  احلق يف حتقيق التنمية والتطور االقتصاديني
 ع الدويل تسوده قوانني أشبه بتلك اليت حتكا الغاب ؛وأن اجملتم

، واإلرادة  ويف اخلتام نقول بأن التفوق يكتس  عن طريق مضاهاة املتفـوقني 
 ، وتبقى املعلومة هي اليت تصنع الفارق.  تشحذ من مراقبة عمل اجملدين
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